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Våra kunder förväntar sig att vi tar ansvar i vår
kapitalförvaltning. Därför strävar vi efter att utveckla
och erbjuda fonder med god avkastning samtidigt
som vi tar ansvar för hållbar utveckling.
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ANSVARSTAGANDE KAPITALFÖRVALTARE

Ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur1 integrerar hållbarhetsaspekter i förvaltningen och påverkar
bolag att bli bättre inom hållbarhet och bolagsstyrning. I år har vi tagit ytterligare
steg i riktning mot mer hållbara affärer och vi har bidragit till ökad mångfald i bolagens styrelser genom vårt deltagande i valberedningar. Vi investerar inte i bolag
som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen och vi har förtydligat
vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Swedbankkoncernen

Ansvarsfulla investeringar

I Swedbank kännetecknas hållbart företagande av
ansvarsfulla affärsbeslut, värdeskapande och transparens. Hållbarhetsarbetet fokuserar på att integrera
hållbarhetshänsyn i centrala processer och affärsbeslut
och tar sin utgångspunkt i kärnprocesserna; betala,
låna/finansiera, spara/placera och upphandla.

Swedbank Robur tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för andelsägarnas
räkning och genom att följa egna och samhällets
värderingar. Swedbank Robur anser att risker kopplade till hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en
fonds avkastning och att vi har ett ansvar att agera i
dessa frågor i fondandelsägarnas långsiktiga intresse.
Swedbank Robur har skrivit under FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar, PRI2.

Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt
antikorruption ska prägla såväl affärsstrategier som
det vardagliga arbetet inom kreditgivning, investeringar, inköp och finansiell rådgivning. Swedbanks
interna ramverk följer flera internationella initiativ och
vägleder arbetet för ansvarstagande och riskminimering. Swedbank är som enda börsnoterade bank i Norden
miljöcertifierat enligt ISO14001.

Swedbank Roburs strategi som ansvarstagande
kapitalförvaltare är att integrera hållbarhetshänsyn i
fondernas investeringsprocesser, påverka företag där
fonderna är ägare och avstå från att investera i vissa
bolag.

Kunskap är avgörande för att lyckas integrera hållbarhetsaspekter och för att arbete systematiskt med
förbättringar. Alla medarbetare i Swedbankkoncernen
får grundläggande utbildning inom hållbarhet genom
obligatoriska utbildningar inom till exempel affärsetik,
miljö och sociala aspekter som jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Ansvarsfulla investeringar för Swedbank Robur

Swedbank är en väsentlig del av det finansiella systemet på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland
och Litauen. Med över sju miljoner kunder i Sverige och
i de baltiska länderna har banken möjlighet att påverka
människa, miljö och samhälle. Sparande och kapitalförvaltning är en viktig del i Swedbanks affär. Swedbank
Robur är Sveriges största fondförvaltare och en av
Nordens ledande kapitalförvaltare som erbjuder kunderna ett långsiktigt hållbart sparande och sparande i
särskilda hållbarhetsfonder.

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar
och ägarpolicy är basen för vårt arbete med hållbarhet
och bolagsstyrning. Under året har vi förtydligat policyn för ansvarsfulla investeringar som nu införs i våra
fonder3. Läs mer om detta på vår webbplats.

Kapitalförvaltning(4)

2016

2015

2014

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1170

1090

1052

789

738

715

40

39

40

– varav i fonder (mdkr)
Andel förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier (%) (5)

Genomgående i rapporten används Swedbank Robur för Swedbank Robur Fonder AB, ett helägt dotterbolag inom Swedbankkoncernen.
PRI = Principles for Responsible Investment, un.pri.org.
Nästan alla fonder har policyn inskriven 2017-01-11, Transferfonderna 2017-04-01.
4
Förvaltat kapital per 31 december
5
ndel av förvaltat kapital som förvaltas i hållbarhetsfonder och diskretionär förvaltning med särskilda hållbarhetskriterier.
1
2
3
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Vi är en aktiv ägare och har löpande dialog med styrelse
och företagsledning, röstar på bolagsstämmor och deltar i valberedningar. Fokus ligger på att påverka bolag
där fonderna är stora ägare och bolag med stora brister
inom hållbarhet och/eller bolagsstyrning. I kapitlet
Aktiv ägare berättar vi mer om vårt arbete.
Under året har vi fördjupat arbetet med att integrera
hållbarhet i fondernas investeringsprocesser. Det kan
du läsa om i nästa kapitel. I vissa fall avstår vi från
investering i bolag. Vi har länge exkluderat kontroversiella vapen i våra fonder, såsom klusterbomber, personminor och kärnvapen. Under året har vi beslutat att inte
investera i bolag som producerar kol1. Anledningen är
att vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste
hållbarhetsfrågor och att vi vill minska klimatrisken i
våra fonder.

Vi erbjuder hållbarhetsfonder som ställer höga krav på bolagen de investerar i att arbeta med mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor affärsetik
och god bolagsstyrning.

Samverkan och transparens
Vi samarbetar aktivt inom vår bransch för att harmonisera produktkrav och kundinformation och för
att underlätta jämförelser av fondprodukter. Ett mål
under året har varit att på ett öppet och enkelt sätt ge
information om hur vi tar ansvar som kapitalförvaltare
och hur vi väger in ägaransvar och hållbarhet i enskilda
produkter. För varje fond tog vi under året fram en Hållbarhetsprofil, ett faktablad som i detalj beskriver hur
varje fond tar ansvar och tillämpar hållbarhetskriterier i
sin förvaltning. Vi publicerar också löpande information
om fondernas klimatavtryck. Ett annat verktyg för att
hjälpa kunder att göra informerade val av fondprodukter
är den hållbarhetsrankning som Morningstar2 lanserade
under året. Läs mer om rankningen och se resultatet för
ett par av våra fonder i nästa kapitel.

Vi erbjuder också ett brett urval av produkter med särskilda hållbarhetskriterier, dels i skräddarsydda diskretionära uppdrag, dels i hållbarhetsfonder där bolagens
arbete inom miljö, mänskliga rättigheter arbetsvillkor och
affärsetik är avgörande i investeringsbesluten. Läs mer
om hållbarhetsfonderna i kapitlet Hållbarhetsfonder.

Hänt under året
• Policyn för ansvarsfulla investeringar infördes i våra fonder3
• Våra fonder investerar inte längre i bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen
• Vi deltog i 295 bolagsstämmor i 260 svenska och utländska bolag. Vi röstade för cirka 75 procent av
fondernas kapital som är direktinvesterat i aktier
• I de 69 bolag där Swedbank Robur deltagit i valberedningsarbetet uppnåddes, för tredje året i rad, en
jämn könsfördelning av de för året nyvalda styrelseledamöterna vilket ökade andelen kvinnor i dessa
bolag till 38 procent
• Vi kontaktade 382 bolag i hållbarhetsfrågor. 160 kontaktade vi själva, resterande kontaktades i samarbete med andra investerare
• Vi utvecklade analysen för hållbarhetsfonderna med ökat samarbete mellan fondförvaltare och analytiker och en tätare bolagskontakt
• Ethica Sverige och Humanfonden fick högsta betyg i Morningstars hållbarhetsrankning, fem av fem
möjliga glober inom kategorin Sverigefonder

1
2
3

Bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen.
För mer information om Morningstars hållbarhetsranking, se morningstar.se
Nästan alla fonder har policyn inskriven 11 jan 2017, Transferfonderna 2017-04-01.
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Hur vi investerar
Under året har Swedbank Roburs förvaltare och analytiker arbetat med att integrera hållbarhet i de olika investeringsprocesserna. I början av året beslutade vi
att avstå från investeringar i kolbolag av klimatskäl1. Vi har fortsatt att redovisa
klimatavtryck för våra aktiefonder och publicerat Hållbarhetsprofiler för våra
fonder, för att underlätta för spararna att se hur fonderna tar hållbarhetshänsyn.
Integration i fokus

Arbetet med att integrera hållbarhet i investeringsprocesserna för våra olika fondtyper fördjupades under
året. Kunskapshöjande initiativ hade en fortsatt viktig
roll liksom att ge förvaltarna tillgång till information
om bolagens hållbarhetsarbete. Vi har även valt att
inte längre direktinvestera i kol av klimatskäl1. För att
underlätta för hållbarhetsintresserade sparare har vi
fortsatt att redovisa våra aktiefonders klimatavtryck
och publicerat Hållbarhetsprofiler för våra fonder.
Under året har vi fått ett nytt verktyg för att bedöma
fondernas hållbarhetsprestanda genom Morningstars
hållbarhetsrating.

tillgänglig på vår webbplats. Swedbank Robur har under
flera år avstått från investering i bolag som tillverkar,
moderniserar, säljer eller köper produkter speciellt utvecklade för kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt
kärnvapen. I början av året beslutade Swedbank Robur
att inte investera i kol. Det innebär att vi avstår från investeringar i bolag som har över 30 procent av omsättningen från produktion av kol. Vi ser klimatfrågan som
en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och kol är det
fossila bränsle som har störst påverkan på klimatet. Att
exkludera kol är ett sätt att minska klimatrisken i våra
fonder. Vi arbetar även med klimatfrågan på flera andra
sätt vilket du kan läsa om på sidan nio.
Vår huvudsakliga strategi för ansvarsfulla investeringar
är inte att avstå från investering utan att påverka
bolagen att utveckla sitt arbete. Påverkan sker i första
hand i bolag där Swedbank Robur har stora aktieinnehav
och vid innehav i bolag med särskilt höga risker inom
hållbarhet och bolagsstyrning. Vi har en bevakningslista över bolag med särskilt höga risker. Läs mer om vårt
påverkansarbete i nästa kapitel.

Exkludering

Aktiefonder

Swedbank Robur integrerar hållbarhetshänsyn i fondernas investeringsprocesser och i ägararbetet eftersom vi
anser att hållbarhets- och bolagsstyrningsrisker kan påverka avkastningen. I vissa fall avstår vi från investering
i bolag. Det framgår av den policy för ansvarsfulla investeringar som Swedbank Roburs styrelse antog i början
av året. Policyn har successivt införts i våra fonder under
året i takt med att fondbestämmelserna ändrats.

Under året fördjupades vårt arbete med att integrera
hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor med fundamental
investeringsanalys inför investering. Syftet var att
identifiera såväl risker som att hitta bolag med ett bra
arbete.

Att avstå från investering är ett sätt för oss att agera i
linje med samhällets och våra egna värderingar och att
tydligt ta ställning för hållbar utveckling. De bolag vi
valt att avstå från att investera i för alla fonder publiceras på ”Swedbank Roburs uteslutningslista” vilken är

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med respektive index2

Fond 2016

Index 2016

Fond 2015

Index 2015

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)
– Allemansfond Komplett (52 131)

12

30

14

35

– Aktiefond Pension (36 241)

13

30

14

35

8

30

14

35

18

– Kapitalinvest (24 246)
Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)
– Sverigefond (15 371)

22

16

25

– Europafond (4 647)

33

35

26

43

– Globalfond (3 391)

9

37

15

44

7

36

10

43

17

59

32

71

– Amerikafond (5 212)
– Asienfond (2 708)

1
2

Bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen exkluderas
Ton CO2e/mkr. Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2016-06-30. Avtryck för fonden i relation till avtrycket för fondens jämförelseindex.
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Förvaltarna har flera verktyg till sitt förfogande i
integrationsarbetet. Hållbarhetsspecialister arbetar tillsammans med förvaltare och fördjupade avstämningar
sker löpande med aktieförvaltare om hållbarhetsrisker
och hållbarhetsarbete hos bolagen i varje fond och dess
jämförelseindex. Förvaltaren får dessutom information
om vad som påverkar fondens koldioxidavtryck, nivån
på hållbarhetsarbetet hos de bolag fonden investerat
i, vilka bolag som har bäst respektive sämst hållbarhetsarbete inom varje bransch, samt vilka bolag som är
involverade i allvarliga incidenter. En avvägning görs om
vi ska kontakta bolaget för att påverka dem i hållbarhetsfrågor.

Under året granskade förvaltarna underliggande
innehav i de fonder från externa fondleverantörer
fonderna investerat i. I de fåtal fall där externa fonder
hade investerat i bolag med särskilt höga hållbarhetsrisker eller i bolag på Swedbank Roburs uteslutningslista” kontaktades fondleverantörerna för att få deras
motiveringar till innehaven och för att uppmana dem
att påverka kontroversiella bolag. Vi träffade dessutom
flera externa fondleverantörer för att mer detaljerat gå
igenom deras hållbarhetsarbete.

Indexnära fonder
För att kunna exkludera bolag av hållbarhetsskäl ur
våra indexfonder, infördes policyn för ansvarsfulla
investeringar i deras fondbestämmelser redan under
hösten 2015. Indexfonder blev då indexnära fonder i
fondfamiljen Access. För dessa fonders räkning påverkar vi högriskbolag och exkluderar bolag på ”Swedbank
Roburs uteslutningslista”. Förvaltare av indexnära
fonder har till uppgift att fondens värdeutveckling ska
spegla utvecklingen av jämförelseindexet. Därför är
exkludering det verktyg som används för att integrerar
hålbarhet vid val av värdepapper i dessa fonder.

Sedan drygt tio år har vi utvärderat våra finansiella
motparters hållbarhetsanalyser och gett återkoppling
för att uppmuntra dem att än mer inkludera hållbarhet i
analyserna.

Räntefonder
För räntefonderna skapade vi processer för hur
förvaltarna ska ta hänsyn till hållbarhet och bolagstyrning vid val av räntepapper utgivna av bolag, såsom
företagsobligationer. Företagsobligationer som utges
av bolag med särskilt höga risker eller konstaterat stora
brister väljs bort. Investering i sådana bolag kommer
att kunna ske endast i undantagsfall, under förutsättning att vi inleder dialog med syfte att påverka bolaget
att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För räntefonder
sker påverkan till största del genom direktkontakt med
bolagen. Policyn för ansvarsfulla investeringar infördes
i räntefondernas fondbestämmelser i januari 2017.

Hållbarhetsfonder
För kunder som vill att hållbarhet ska vara avgörande
för valet av bolag i fonderna har vi särskilda hållbarhetsfonder, se kapitlet om Hållbarhetsfonder.

Hållbarhetsrankning av fonder
I början av 2016 lanserade ratinginstitutet Morningstar
en hållbarhetsrankning för fonder. Rankningen innebär
en ny möjlighet för oss att löpande mäta hållbarhetsinnehållet i våra aktiefonder och indexnära fonder och
underlättar för våra kunder att jämföra med andra fonder. Vid årets sista utvärdering hade 74 procent av de
46 Swedbank Robur fonder som rankats fått tre glober
eller fler. Sex av fonderna fick den högsta rankningen i
form av fem glober, bland dem Ethica Sverige, Förbundsfonden, Humanfonden och Japanfonden, och sex fonder
tilldelades det näst högsta betyget fyra glober.

Blandfonder
I blandfonderna investerar förvaltaren både i aktier
och i räntepapper. Investering kan även ske i externa
fonder, så kallade fond-i-fonder. Efter årets arbete med
att integrera hänsyn till hållbarhet och bolagstyrning i
investeringsbesluten kommer förvaltarna att välja bort
direktinvesteringar i aktier eller företagsobligationer i
bolag med särskilt höga risker eller stora brister i arbetet
med hållbarhet och bolagsstyrning. Liksom för räntefonder kan investering i sådana bolag i undantagsfall ske,
under förutsättning att vi inleder dialog med syfte att
påverka bolaget att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Andel av Roburs fonder som
fick 3 glober eller fler i Morningstars
hållbarhetsrating, december 2016.

Fond-i-fonder
Förvaltaren av en fond-i-fond köper andelar i Swedbank
Roburs fonder eller i fonder från externa fondleverantörer. Innehav i externa fonder omfattas av policyn för
ansvarsfulla investeringar genom att vi verkar för att
fondleverantörerna ska underteckna PRI, genom att vi
utvärderar leverantörens arbete med hållbarhet samt
genom att vi för dialog med dem gällande uteslutningar
av bolag på ”Swedbank Roburs uteslutningslista”.
Samma process tillämpas i de fall där våra bland-, aktie-,
ränte- eller indexnära fonder väljer att investera i
externa fonder.

Andel av Roburs fonder som fick 3 glober eller fler i Morningstars
hållbarhetsrating, december 2016
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Morningstar betygssätter fonderna inom respektive
fondkategori med en till fem ”glober”. Det betyder att en
Rysslandsfond bedöms i relation till andra Rysslandsfonder och en Globalfond i relation till andra Globalfonder. Varje fond får också ett absolut betyg som
visar hur bra de bolag som fonden har investerat i är på
hållbarhetsarbete jämfört med samtliga fonder oavsett
kategori. För att avgöra hur bra en fond är på att väga in
hållbarhetsaspekter bör man se till både antal ”glober”
och fondens betyg. Dock innehåller Morningstars hållbarhetsrankning begränsningar eftersom bedömningen
enbart baseras på bedömningar från ett analyshus och
fondernas påverkansarbete på bolag speglas inte. Vi
anser ändå att det är ett användbart verktyg för oss och
våra kunder för att få en grov uppfattning av hållbarhetsinnehållet i fondens investeringar.

index – Rysslandsfonden, Östeuropafonden och två
Sverigefonder vilket främst beror på investeringar inom
sektorer med hög klimatpåverkan såsom stålindustri.
Under året deltog vi i två internationella initiativ inom
PRI och Carbon Disclosure Project (CDP) för att förmå
bolag att förbättra sin utsläppsredovisning och sitt arbete på klimatområdet och för att ytterligare standardisera redovisningen och öka kvalitén. Transparent och
jämförbar klimatrapportering från bolagen underlättar
för oss som investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut och är en hjälp i vår dialog med bolag. Det
ökar också noggrannheten i vår klimatredovisning till
spararna. Vi deltog också i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för klimatredovisning. Resultatet av arbetet
var den vägledning som publicerades i maj som innehöll
stöd för svenska fondbolag att beräkna och redovisa
koldioxidutsläpp. På nästa sida återfinns en översikt av
vårt klimatarbete.

Fondernas klimatavtryck
Två gånger per år publicerar vi en rapport över våra
fonders klimatavtryck. Det gör vi för att underlätta för
klimatintresserade sparare att jämföra fonders klimatpåverkan och göra informerade val i sitt investeringsbeslut. Första gången vi rapporterade klimatavtrycket för
fonderna var för två år sedan efter att vi skrivit under
Montreal Carbon Pledge, ett internationellt initiativ där
kapitalförvaltare förbinder sig att redovisa klimatavtryck eller koldioxidavtryck för aktiefonder.

Hållbarhetsprofiler för våra fonder
I samarbete med SWESIF utvecklade vi formatet för att
redovisa hur fonder integrerar hållbarhet i investeringsprocesserna. Hållbarhetsprofilen är ett fondfaktablad
som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering
av ansvarsfulla investeringar. Profilen implementerades
på Pensionsmyndighetens fondtorg redan 2013 och är
obligatorisk för fonder med Miljö/Etisk märkning. Nu har
vi valt att publicera profiler för alla våra fonder1. Det ger
på ett enkelt och överskådligt sätt sparare och andra intressenter information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen av fonderna vilket ger bättre
möjlighet till jämförelse med andra fonder.

Årets beräkningar visar liksom tidigare år att merparten
av våra fonder är mer koldioxideffektiva än respektive
jämförelseindex. 35 av de 42 fonder vi redovisar har
likvärdiga eller lägre klimatavtryck än jämförelseindex. Fyra av fonderna har koldioxidavtryck högre än

Fondförvaltare i möte

1

Samtliga profiler finns på hållbarhetsprofilen.se
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Vårt klimatarbete
Historisk hållbarhetsfråga

djuphavsborrning samt utvinning i Arktis. Under året
kontaktade vi de tio bolag på den svenska börsen som
är störst utsläppare av klimatpåverkande gaser med
frågor om åtgärder för utsläppsminskningar, läs mer om
detta på sidan 16.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Globala och lokala förändringar i klimatet kan
bidra till vattenbrist, avskogning och ökenspridning
och inverka på människors hälsa och välfärd. Bolag
över hela världen kan bidra till att dämpa effekten
av klimatförändringar och skapa förutsättningar för
positiv utveckling på klimatområdet. Swedbank Robur
har en relativt liten direkt klimatpåverkan, men indirekt
via våra investeringar har vi större påverkan. Därför är
vi aktiva ägare och använder vår möjlighet att påverka
bolag. Vi omfattas av Swedbanks klimatstrategi och
arbetar även med att sänka vår direkta klimatpåverkan
genom energieffektiviseringar och reseregler.

Vi redovisar våra fonders klimatavtryck
Bolags påverkan på klimatet ingår i vår hållbarhetsanalys. Tillgång till standardiserad och jämförbar klimatrapportering kan vara avgörande i urval och investeringsbeslut. Därför är transparent redovisning ett viktigt
område i dialogerna. Vi samarbetar inom PRI för att
standardisera klimatredovisning samt öka omfattningen och kvaliteten av bolagens klimatdata. Under året
deltog vi i CDP:s initiativ att förmå europeiska värmeoch elbolag att utvecklas inom rapportering. I vårt
påverkansarbete utgår vi från våra två ståndpunktsdokument på energi- och klimatområdet som återfinns på
vår webbplats.

Nej till kol i alla fonder och fossila bränslen
i hållbarhetsfonder
I början av året beslutade Swedbank Robur att inte
investera i bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen. Kol är det fossila bränsle som har
störst påverkan på klimatet, att exkludera kol är ett sätt
att minska klimatrisken i våra fonder. I våra hållbarhetsfonder avstår vi sedan 2015 från investeringar i alla
fossila bränslen: olja, gas och kol.

2015 skrev vi under Montreal Carbon Pledge och förband oss att redovisa klimatavtryck för våra aktiefonder. Två gånger per år redovisar vi fondernas klimatavtryck för att underlätta för sparare att ta klimathänsyn
i sitt investeringsbeslut. Vid årets beräkningar hade
huvuddelen av våra fonder lägre klimatavtryck än vid
föregående års beräkning samtidigt som fondförmögenheten har ökat, Europafond undantagen. För andra
året i rad har merparten av fonderna i urvalet, utom
Sverigefond, Nordenfond, Rysslandsfond och Exportfond, klimatavtryck som är lägre än index.

Klimatansvar hos bolagen
Genom dialog påverkar vi bolag att öka deras investeringar i energieffektivitet och förnyelsebara energikällor. I våra dialoger med kol- och oljebolag har vi utöver
klimataspekter även tagit upp frågor kring miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter. Vi har haft dialog med
bolag verksamma inom utvinning av olja ur oljesand,

Klimatavtryck aktiefonder jämfört med index (ton CO2e(1) /mSEK)
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Fondernas koldioxidavtryck visas som bolagens koldioxidintensitet, det vill säga utsläpp i relation till intäkter baserat på fondens ägarandel
i respektive bolag, samt koldioxidavtryck för jämförelseindex 2016-12-31. Endast fonder med utsläppsdata för ≥ 75 procent av fondens
marknadsvärde redovisas. Beräkningarna omfattar utsläpp inom GHG Protocol scope 1 och 2. Utsläpp i leverantörsled inkluderas inte.

1

Bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen

9

Aktiv Ägare

Aktiv ägare
I de bolag där Swedbank Robur deltagit i valberedningen uppnåddes, för tredje
året i rad, en jämn könsfördelning av de för året nyvalda styrelseledamöterna. Andelen kvinnor i de bolag där vi deltagit i valberedningen inför årsstämmorna 2016
uppgår till 38 procent. Det visar att vårt arbete för ökad mångfald i bolagsstyrelserna ger resultat. Vi hade dialog med de tio bolag på svenska börsen som släpper
ut mest koldioxid och ställde frågor om deras klimatarbete.
Väsentliga ägarfrågor

Seminarier i Almedalen

Swedbank Roburs ägarutövande sker huvudsakligen
inför och på bolagsstämmor, genom en löpande dialog
med bolagens styrelse och ledning samt genom samverkan med andra ägare.

Swedbank Robur har under flera år varit på plats i
Almedalen för att delta i samhällsdebatten i frågor
som är relevanta för våra sparare. Årets två välbesökta
seminarier som vi arrangerade hade rubrikerna ”Svensk
ägarstyrning - Ska Sverige anpassa sig till världen eller
tvärtom?” och ”Hållbart sparande - det som är viktigt är
värt att utvärdera”.

Väsentliga ägarfrågor är:
• Likabehandling av aktieägare och skydd för minoritetsägarna
• Deltagande i valberedningar
• Styrelse- och revisorsval
• Ersättningar till styrelse och bolagsledning
• Kapitalstruktur
• Hållbarhet
• Öppenhet och informationsgivning
• Offentliga uppköpserbjudanden
Till viss del regleras dessa områden i lagstiftning eller
koder för god bolagsstyrning enligt principen ”följ eller
förklara”, till exempel i Svensk kod för bolagsstyrning
och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. För att
skapa mervärde för våra sparare ställer vi också ytterligare krav med utgångspunkt från vår ägarpolicy vilken
finns på vår webbplats, swedbankrobur.se

Jakob König från Sveriges Konsumenter, Kajsa Brundin, Söderberg &
Partners och Per Mattsson från Morningstar vid Swedbank Roburs seminarium om betygssättning av Hållbart sparande i Almedalen.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)

2016

2015

2014

Deltagande i valberedningar i Sverige

69

59

61

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

295

269

243

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

171

140

135

34

10

13

124

129

108
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16
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Påverkansarbete fonder (antal)

2016

2015

2014

Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor

382(1)

263

332

– varav bolag noterade i Sverige

65

71

132

– varav bolag noterade i utlandet

317

192

200

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor

Varav 222 bolag kontaktade genom samarbeten och 160 genom egen kontakt.
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Valberedningar
–Valberedningarna förbereder ett antal viktiga beslut
till bolagsstämman, bland annat val av styrelse och
revisorer och deras arvoden samt hur valberedningen
ska utses. Valberedningen utvärderar befintlig styrelse,
tar fram kompetensprofiler för nya ledamöter och söker
personer med hjälp av egna nätverk eller externa rekryteringskonsulter.

Vad kännetecknar ett bra valberedningsarbete?
– Att valberedningens ledamöter är engagerade,
erfarna och har den tid som behövs är viktigt. Det gäller
att ha god kunskap om det enskilda bolaget och om den
nuvarande styrelsen för att se vilka förändringar som
kan behöva göras. Förutom att förstå vilka kompetenser, erfarenheter och bakgrund som behövs i styrelsen
utifrån det läge som bolaget befinner sig i handlar det
också om att förstå hur styrelsen fungerar som ”lag”
tillsammans. Det behövs också en bra planering så att
arbetet startar i god tid.

lednings- och styrelsearbete. På vår webbplats finns
det mer information om alla valberedare samt om vilka
bolag vi utsett ledamöter i.

Finns det några trender att berätta om?
–Frågan om mångfald i styrelserna inklusive jämnare
könsfördelning är fortsatt aktuell. Utvecklingen följer
den plan som Kollegiet för svensk bolagsstyrning la fast
för några år sedan. Ambitionen är att för börsen som
helhet nå en jämn könsfördelning senast år 2020 men
med tydliga delmål till våren 2017. Vissa delmål, som till
exempel andelen kvinnor i styrelserna för storbolag, har
redan uppnåtts.
Andel kvinnor i börsbolagens styrelser (%)
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Vad gör börsbolagens valberedningar och
hur går egentligen arbetet till?
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Varför är det viktigt för Swedbank Robur
att utse en ledamot i börsbolagens valberedningar?
–Grunden för välskötta och lönsamma bolag är att styrelse och ledning har en bra strategi samt god kontroll
och styrning av verksamheten. Det kräver en professionell och väl sammansatt styrelse avseende kompetens
och erfarenhet med tillräckligt oberoende. Som näst
största ägare på Stockholmsbörsen är det därför naturligt att vi tar vårt ägaransvar och deltar i valberedningar
när våra fonder är bland de största ägarna i bolagen.

Berätta om er valberedningsorgansation?
–Vår valberedningsorganisation består av några
anställda personer, oberoende styrelseledamöter i
fondbolaget samt externa personer som vi knutit till
oss, totalt tio personer, fyra kvinnor och sex män. Våra
valberedare har stor bredd och erfarenhet från både

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Källa: SIS Ägarservice /Kollegiet för svensk bolagsstyrning

–Under de senaste tre åren har vi, i de valberedningar
vi deltagit, uppnått en jämn könsfördelning av nyvalda
ledamöter. Totalt ökade andelen kvinnor, i de 69 bolag
där vi deltog i valberedningsarbetet inför årsstämmorna
2016, till 38 procent (exklusive vd om bolagsstämmovald styrelseledamot). Inklusive vd, ökade andelen till 36
procent, vilket är över snittet för börsbolagen. Antalet
vd:ar som också är bolagsstämmovalda styrelseledamöter fortsätter att minska och vi ser en fortsatt efterfrågan på digital och internationell kompetens. Vi har,
särskilt i nynoterade bolag, sett behov av att utveckla
integrering av hållbarhetsfrågor i bolagens affär vilket
också påverkar kraven på styrelseledamöterna.

”Ett bra valberedningsarbete är viktigt för
fondandelsägarna.”
Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig
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som är direktinvesterat i aktier.
I seminariet om ägarstyrning var uppfattningen från
panelen att det finns ett ökat internationellt intresse
för den svenska ägarstyrningsmodellen och att den
varit en av faktorerna till att den svenska börsen har
utvecklats bättre än omvärlden mätt som världsindex.
Men det finns fortfarande saker att förbättra och med
allt högre grad av internationalisering är det viktigt att
vara öppen och harmonisera där så är lämpligt.

Geografisk fördelning av stämmor (antal bolag)

Nordamerika
Sverige
Storbritannien
Europa exkl. Sverige
och Storbritannien
Japan
Ryssland
Sydafrika
Övriga

Seminariet Svensk ägarstyrning
Marianne Nilsson, Swedbank Robur var värd för seminariet som
arrangerades tillsammans med Norska oljefonden. Panelen bestod
av Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs OECD, Petter Johnsen,
Investeringsdirektör aktieförvaltningen Norska oljefonden, Björn
Kristiansson, ledamot Kollegiet för Svensk Bolagstyrning, Anders
Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF, Stefan Stern, Head of
Corporate Relations, Sustainability and Communications Investor
och Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv. Diskussionen
leddes av moderator Caroline Sundewall med många års erfarenhet av dessa frågor både som journalist och styrelseledamot.

I seminariet om hållbart sparande var panelen enig
om att utvärdering är bra för det hjälper spararna att
göra informerade val. Men eftersom spararna har olika
preferenser är det viktigt att verktygen blir tydliga och
transparanta så att de kan göra fondval utifrån faktorer
som är viktiga för dem.

Seminariet Hållbart sparande
Marianne Nilsson, Swedbank Robur, var värd för seminariet. I
panelen fanns både erfarenhet och kompetens inom området:
Kajsa Brundin, Chef produktanalys och hållbarhet Söderberg
och Partners, Åsa Domeij, Hållbarhetschef Axfood, Jakob König,
Projektledare Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter, Per
Mattsson, Regional Head of Business Development Morningstar
och Fredrik Nordström, VD Fondbolagens förening. Diskussionen
leddes av Lydia Capolicchio.

Styrelseledamöter ska ha hög integritet
och tillräckligt med tid för uppdraget.
Vi anser att styrelseledamöter bör vara
aktieägare i bolaget.
Kundernas representant på bolagsstämman
I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman med egen
representation och i utländska bolag deltar vi genom
fullmaktsröstning (proxy voting). Vi har under året
röstat på bolagsstämmor i ett 20-tal länder huvudsakligen i Europa och USA. Vi deltog i 295 bolagsstämmor
i 260 svenska och utländska bolag vilket innebar att vi
röstade för cirka 75 procent av totalt förvaltat kapital

Utgångspunkten är att vi röstar för styrelse- och aktieägarförslag som vi anser ger en hållbar och långsiktigt
god utveckling i bolagen och därmed en god avkastning
för våra sparare. Analysen sker utifrån vår ägarpolicy
och riktlinjer för röstning i utländska bolag1 vilka finns
på vår webbplats. Där uppdateras också löpande vilka
bolagsstämmor vi deltar i, hur vi röstat samt ställningstaganden i särskilda frågor till exempel vid offentliga
uppköpserbjudanden.

Bolagsstämmor i svensknoterade bolag
Våren är högsäsong för bolagsstämmor i svensknoterade bolag eftersom de flesta har kalenderår som
räkenskapsår. Varje bolagsstämma präglas av det
individuella bolagets verksamhet, utvecklingsskede
och aktuella frågor. Men det finns också mycket som är
gemensamt. Oavsett storlek på bolag är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ och därmed ett
viktigt beslutsforum. Det gångna året ska summeras
och ett antal viktiga beslut ska fattas för framtiden.

Revisorernas oberoende är av stor vikt
då de utses av aktieägarna på bolagsstämman för att granska styrelsens
och VD:s förvaltning.
Övergripande frågeteman från aktieägarna har varit
verksamhetsinriktade och bland annat berört digitaliseringens effekter på affärsmodell och verksamhet. Hållbarhet fortsätter att vara i fokus särskilt affärsetik och
mänskliga rättigheter. Ett annat relativt nytt hållbarhetstema har varit skatter bland annat mot bakgrund
av Panama-dokumenten. Mångfald i styrelserna är ett
annat fokusområde liksom ersättningsfrågor, både vdlöner och incitamentsprogram. Det ställs ökade krav på
bolagens transparens avseende bonusutfall.
Utländska ägare märks av allt mer på svenska bolagsstämmor och med dessa ökar också betydelsen av så
kallade ”proxy advisors” – (analysföretag som ger råd
till aktieägare inför bolagsstämmorna). Det ledde bland
annat till att ansvarsfrihet inte beviljades avgående
styrelseordförande och tidigare vd i Swedbank. En
förändring påkallad av utländska ägares önskemål är

Vid analys av utländska bolag tar vi hjälp av extern analys från Nordic Investor Services
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individuella styrelseval istället för ett samlat styrelseval. Rent juridiskt är det individuella styrelseval i
svenska bolag men kallelserna har inte varit utformade
på så sätt. Det har medfört att de utländska ägare som
fullmaktsröstar inte haft samma möjligheter att rösta
på stämman som de aktieägare som närvarar själva eller
genom eget ombud. Ett 20-tal bolag, huvudsakligen på
storbolagslistan, införde individuella val redan i år.
Swedbank Robur har under året analyserat ett 60-tal
aktierelaterade incitamentsprogram i svensknoterade
bolag och i cirka 40 av bolagen har vi haft dialog med
styrelsen inför bolagsstämmans beslut. För 10 av dessa
bolag har diskussionerna lett till förbättrad information,
tydligare prestationskrav och rimligare program. Men i
vissa fall ansåg vi att programmen hade sådana brister
att vi inte kunde rösta för dem.

Tilldelningar i aktierelaterade incitamentsprogram ska baseras på verkliga
prestationer, vara rimliga i kostnad och
utspädning samt leda till ett aktieägande för deltagarna.
Swedbank Robur röstade på årsstämman i Swedish
Orphan Biovitrum nej till styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Tilldelningen baseras inte på
någon prestation utöver en uppgång av aktiekursen,
vilken kan vara påverkad av yttre faktorer. Programmet innebar också höga tilldelningar till främst vd.
Flera institutionella ägare röstade emot programmet
men årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens
förslag. Swedbank Robur har också röstat nej i de
rådgivande omröstningarna om ersättningsrapporterna
i ABB, AstraZeneca och Autoliv på grund av bristande
prestationskrav för tilldelningar i de aktierelaterade
incitamentsprogrammen. I ABB röstade vi därför också
emot taket för ledningens maximala ersättningar för år
2017 eftersom vi ansåg det vara för högt.

Bolagen ska ha en effektiv kapitalstruktur med de finansiella resurser
som krävs för att säkerställa en hållbar
utveckling av bolagets affär. Den valda
strukturen och utdelningspolicyn ska
tydligt motiveras.
För att befintliga aktieägare inte ska missgynnas ska
nyemissioner i första hand ske som kontantemissioner med företräde för de befintliga aktieägarna. Vid
bemyndigande till styrelsen att besluta om riktade
nyemissioner kräver vi tydliga besked om syfte och
motiv utifrån den specifika situationen i bolaget. Vid
eventuella riktade kontantemissioner anser vi att de ska
ske i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings
rekommendation.

Tele2 och Tobii. Årsstämman i Sagax beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett nyemissionsbemyndigande i syfte att finansiera förvärv av fastigheter.
Swedbank Robur röstade nej eftersom vi anser att
bemyndigandet är för omfattande. Bemyndigandet har
en begränsning till 10 procent av röstvärdet, istället för
av aktiekapitalet, och kan därför medföra en betydligt
högre kapitalmässig utspädning för de befintliga aktieägarna än vad som är brukligt.

Offentliga uppköpserbjudanden
Swedbank Robur har under året accepterat det offentliga uppköpserbjudandet i Meda.

Bolagsstämmor i utlandsnoterade bolag
Vid styrelseval i utlandsnoterade bolag har Swedbank
Robur inte röstat för styrelseledamöter som både är
styrelsens ordförande och CEO i bolaget vilket fortfarande är vanligt främst i USA. Vi anser att det inte är i
enlighet med god bolagsstyrning och har därför också
röstat för aktieägarförslag där det föreslås en separering av dessa funktioner.
Vi har också röstat för rådgivande aktieägarförslag i
USA beträffande aktieägarnas rätt att föreslå styrelseledamöter (proxy access), något som vi i Sverige anser
vara en självklar rättighet för aktieägarna. I Celgene och
Exon fick dessa förslag bolagsstämmans stöd. I Celgene
fick även ett förslag om aktieägarnas rätt att kalla till
extra bolagsstämma stöd från en majoritet av aktieägarna. I Qualcomm fick förslaget starkt stöd även om en
majoritet inte uppnåddes.
Allt fler amerikanska bolag går mot mer prestationsbaserade tilldelningar i aktierelaterade incitamentsprogram men det förekommer fortfarande stora tilldelningar av både optioner och aktier som intjänas enbart
utifrån anställningstid. Av det skälet har Swedbank
Robur, i de rådgivande omröstningarna i många amerikanska bolag, röstat emot att godkänna ersättningsrapporterna och också röstat emot nya program.
I utlandsnoterade bolag är inte alltid styrelsearvodena
en särskild beslutspunkt på bolagsstämman. I Schweiz
är det dock numera så och i Nestlé och Novartis röstade
vi emot styrelsearvodena där vi anser att de är omotiverat höga.
I Storbritannien har vi i likhet med tidigare år röstat
emot förslag om nyemissionsbemyndiganden med företrädesrätt för bolagets aktieägare som vi ansett vara
för omfattande. Vi har där också röstat emot förslag att
förkorta kallelsetiden för extra bolagsstämmor. Vi anser
att det skulle medföra sämre möjligheter för aktieägarna till förberedelser och att delta i bolagsstämman.

Korrekt, relevant, tillförlitlig och öppen
information möjliggör välgrundade
bedömningar av bolagens framtida
utveckling.

Under året har vi röstat för och deltagit i företrädesemissioner i CLX Communications, Probi, Sagax, SSAB,

13

Aktiv ägare

Inom hållbarhetsområdet har vi under året bland annat
röstat för aktieägarförslag kring utökad rapportering
om klimatarbete i Glencore och utökad hållbarhetsrapportering i Facebook. I amerikanska bolag har vi röstat
för aktieägarförslag som kräver ökad öppenhet om
lobbying och politiska bidrag.
I det schweiziska bolaget Sika ingick huvudägaren vid
årsskiftet 2014/2015 ett avtal med det konkurrerande
franska bolaget Saint Gobain om att sälja röststarka
aktier till ett pris över börskurs medan övriga aktieägare inte har erbjudits samma villkor. Rättsliga processer
pågår också om rösträttsbegränsningar för huvudägaren. Mot den bakgrunden har Swedbank Robur på
årsstämman i april inte röstat för de styrelseledamöter
som har kopplingar till huvudägaren. Vi gav också stöd
till institutionella ägares förslag om en förlängning av
den särskilda granskning som beslutades föregående år
utifall huvudägarens representanter skulle komma att
ingå i styrelsen.

Hållbarhet i bolagsdialoger
Vi anser att bolag med höga risker inom hållbarhetsområdet ska ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete.
Styrelsen ansvarar för att det finns relevanta policydokument och att styrning och uppföljning står i relation
till riskerna. Bolagen ska också vara transparenta och
genom publik information ge aktieägare och andra
intressenter en rättvisande bild av relevanta risker och
bolagets arbete. Som ägare agerar vi för att påverka bolagen genom olika former av bolagsdialog samt genom
att rösta om hållbarhet på bolagsstämmor.
Som en av de största ägarna på svenska börsen är
många av våra dialoger inriktade mot svenska bolag.
Utanför Sverige är våra ägarandelar oftast mindre, men
hållbarhetsrisker finns även i våra globala portföljer och
vi har allt fler dialoger med utländska bolag.
Under året kontaktade vi drygt 380 bolag, varav över
300 utanför Sverige, om deras hållbarhetsarbete. Vi
kontaktade betydligt fler utländska bolag än under föregående år, vilket främst beror på att vi har genomfört
fler dialoger i samarbete med internationella investerare. Vi publicerar varje kvartal listor över vilka bolag vi
har kontaktat i hållbarhetsfrågor.
Vem genomförde dialogerna?

Vi har dialog med bolag själva, via dialogleverantörer1
och genom samarbeten med andra investerare. En
stor del av dialogerna genomför vi själva, men andelen
samarbeten ökade under året då det är ett effektivt sätt
att påverka företag. Vi samarbetade främst inom PRI
och CDP2.
Vilka typer av dialoger?
Bevakningslista
Incidentuppföljning
Hållbarhetsanalys
Temadialoger
Intressentdialoger och stor ägare

Våra dialoger syftar till att förbättra både hållbarhet
och lönsamhet i bolagen och att förebygga och minska
allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Vi har
olika typer av dialoger:
1. Dialog med bolag med särskilt höga risker som står på
vår bevakningslista
2. Dialog vid uppföljning av incidenter
3. Dialog genom hållbarhetsanalys
4. Temadialoger, t.ex. om klimat, palmolja och mänskliga
rättigheter
5. Intressentdialoger med företag där vi är stora ägare
Vissa branscher har högre hållbarhetsrisk. Huvuddelen
av årets dialoger var med bolag inom branscherna oljeoch gasutvinning, energi, gruv-, skogs-, jordbruks- och
tillverkningsindustrin.
Inom vilka sektorer hade vi dialog?
Råvaruutvinning
Industri
Energi
Dagligvaror
Verkstad, sällanköp
IT & mjukvara
Energi
Fastighet
Finans
Hälsovård
Telecom

De vanligaste frågorna i årets dialoger rörde klimat,
övergripande hållbarhetsarbete, mänskliga rättigheter,
kontroversiella vapen och arbetsvillkor.
Swedbank Robur
Samarbeten

Vilka frågor omfattade dialogerna?
Klimat

Leverantörer

Övergripande strategi & arbete
Miljö
Mänskliga rättigheter
Kontroversiella vapen
Arbetsvillkor
Affärsetik
Leverantörsarbete
Ockuperad mark
Hälsa & Säkerhet
Ansvarsfullt spel

Tjänsten Ethix Pooled engagement via ISS-Ethix
Carbon Disclosure Project

1
2
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Aktiv Ägare

Dialog med bolag på bevakningslistan
Cirka 40 procent av dialogerna var med bolag på vår bevakningslista. Bevakningslistan består för närvarande
av cirka 100 företag med kritiska hållbarhetsrisker och
som i hög utsträckning är verksamma i branscher med
stora risker i förhållande till människors hälsa och miljö,
såsom materialutvinning och gruvdrift, olja, gas och energi. Våra fonder har innehav i cirka hälften av bolagen
på bevakningslistan. Dessa företag har hög prioritet i
våra dialoger. Läs mer på sidan 17.

Incidentdialog - BHP Billiton, dammolycka i
Samarco, Brasilien

Dialog vid incidenter
Att följa upp incidenter är ytterligare ett sätt att utöva
påverkan som ägare. Under året utgjorde dessa endast
en procent av våra bolagsdialoger om hållbarhet. När
en incident uppstår kring ett bolag bedömer vi eller
våra leverantörer av normanalys3 graden av allvar av
det som har inträffat. I de fall ett bolag kan associeras
med kränkningar av internationella normer överlåter vi
inledningsvis till leverantören att föra kontakterna med
bolaget vidare. I de fall där vi bedömer att det som har
inträffat är särskilt allvarligt, för vi upp bolaget på vår interna bevakningslista och har dialog med bolaget själva.

BHP kom snabbt igång med åtgärdsprogrammet som omfattar 23
socioekonomiska och 18 miljömässiga punkter. Vi har löpande följt
upp utvecklingen med bolaget. De har agerat öppet och bjudit in
investerare till regelbundna genomgångar.

I november 2015 kollapsade en damm med mineralavfall från
Samarcos gruva i Minas Gerais i Brasilien. En dold svaghet i
konstruktionen ledde till kollapsen som orsakade flera dödsfall och
översvämning av 650 km flod med allvarlig påverkan på kringliggande byar. Samarco ägs gemensamt av BHP Billiton och Vale.
BHP Billiton har inte haft allvarliga incidenter under många år. Så
snart incidenten blev känd kontaktade vi BHP Billiton. Bolaget
satte upp tre mål: att upprätta en sanerings- och ersättningsplan,
genomföra en säkerhetsöversyn av dammen och en översyn av
BHP Billitons samarbeten inom joint ventures.

Saneringen kommer att ta många år. Bolaget har avsatt över 600
miljoner USD för att åtgärda skadorna. De har genomfört en översyn av alla avfallsdammar samt granskat och stärkt styrning och
övervakning av sina nuvarande joint venture projekt i Sydamerika.

Dialog, en del av hållbarhetsanalysen
Vi strävar efter att vara väl informerade om bolagens
hållning och övergripande förvaltning av hållbarhetsfrågor. Våra hållbarhetsanalyser omfattar som regel
helheten i ett bolags hållbarhetsarbete eftersom bolag
ofta har risker och utvecklingsmöjligheter inom flera
områden. Svenska noterade bolag har vi följt under
många år och vi ser tydliga förbättringar inom områden
vi har lyft till bolagen såsom styrnings- och uppföljningsprogram, miljöhänsyn i produktutvecklingen och
uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete.

3

Bolagsdialog genom hållbarhetsanalys:
Fastighetsbolaget Balder
Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Norden. Bolaget analyserades under året och
bedömdes då leva upp till kravnivån för hållbarhetsfonderna för
första gången även om vi förväntar oss utveckling på flera punkter. När vi analyserade bolaget för första gången för tio år sedan
kommunicerade bolaget inte något om sitt miljöarbete. Balder har
nu ett decennium senare identifierat sina väsentliga miljöaspekter
och utvecklat ett systematiskt miljöarbete. Balder arbetar bland
annat med förnyelsebar energi och kontinuerliga energioptimeringar. I vår analys har vi lyft fram att Balder bör sätta mätbara mål
för energibesparingar och redovisa sitt arbete genom jämförbara
nyckeltal. Vi vill även se mer konkreta krav på leverantörer och
entreprenörer och ett utvecklat anti-korruptionsarbete.

ISS-Ethix och GES Investment Services
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Aktiv ägare

Temadialoger
Våra temadialoger detta år har inriktat sig mot klimat,
mänskliga rättigheter i utvinnande sektorer, utvinning
av skifferolja och skiffergas, samt palmoljeproduktion
och ansvarsfullt spel.

Aktivt ägande i spelbolag
Under året hade vi dialog med spelbolag där Swedbank Roburs
fonder är ägare. Swedbank Robur investerade tidigt i Kindred
Group (tidigare Unibet Group) och Betsson och har också innehav
i bolag som noterats senare som till exempel Kambi Group, Evolution Gaming och LeoVegas. Vi identifierade tidigt spelmissbruk
som en stor risk för spelbolagen. Fokus i dialogerna har därför
varit att följa upp hur de arbetar för att upptäcka kunder med ett
riskfyllt spelmönster och hur de agerar för att motverka missbruk.
Vi efterfrågade ett förebyggande arbete, men också system och
produkter som hjälper kunderna till säkert spelande. Vi uppmanade bolagen att blir mer öppna i sin kommunikation, att berätta
hur man agerar när incidenter inträffar eller missförhållanden
upptäcks. Bolag som Kindred Group och Betsson redovisar nu allt
mer om det egna arbetet och hur man samverkar inom branschen
för att driva utvecklingen framåt.

Temadialoger
Klimat
Mänskliga rättigheter vid utvinning
Palmoilja
Skiffergas & Skifferolja (fracking)
Ansvarsfullt spel

I och med ökad konkurrens inom spelbranschen har frågan om
ansvarsfull marknadsföring fått allt större utrymme i vår dialog.
Vi vill att bolagen har en policy och tydliga avtal med leverantörer och partners samt att de följer upp och vidtar åtgärder mot
avsteg. Vi ser att de noterade bolagen har kommit olika långt i
sitt hållbarhetsarbete och vi kommer att fortsätta dialogerna om
våra förväntningar och stödja dem i att arbeta systematiskt med
säkert spel och ansvarsfull marknadsföring.

Klimat
Under hösten kontaktade Swedbank Robur de tio svenska börsbolag som släpper ut mest koldioxid: SSAB, SCA, Boliden, Volvo, SKF,
Telia, Skanska, Sandvik, Electrolux och AAK. Syftet var att ställa
frågor om bolagets åtgärder för att minska utsläppen. Samtliga
bolag har återkommit med svar. De är väl medvetna om de höga
utsläppen och arbetar aktivt för att minska dem. För Volvo och
Electrolux beror de höga utsläppsnivåerna främst på utsläpp i
samband med användning av bolagens produkter. Utöver den egna
produktionen fokuserar de därför på att utveckla energieffektiva
produkter.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i
palmoljesektorn
Som ägare är Swedbank Robur aktiva i dialog med bolag i palmoljesektorn, dels i fråga om hållbarhetsaspekter som miljöpåverkan och
arbetsvillkor men också i frågor om ökad transparens och spårbarhet hos tillverkare och återförsäljare av palmoljeintensiva produkter. Det ger oss bättre förutsättningar att utvärdera och analysera
utvecklingen i branschen. Inom PRI:s arbetsgrupp (International
Working Group on Sustainable Palm Oil) har vi följt upp hur bolagen
har utvecklat sitt ansvarsarbete. Vi ser en tydlig utveckling inom
policyområdet och arbetet med ökad spårbarhet men när det gäller
uppföljning av mänskliga rättigheter hos leverantörer har flera
bolag fortfarande en bra bit kvar. Under 2016 har arbetsgruppen
tagit kontakt med lagstiftare i bland annat Malaysia för att trycka
på för om regleringar som kan motverka avskogning.

SSAB:s utsläpp sker i huvudsak i produktionen. För att åstadkomma ytterligare minskningar inom stålproduktion krävs
investeringar i icke-kol baserad teknik. SSAB driver riktade
utvecklingsprojekt i samarbete med statliga LKAB och Vattenfall.
De möjliga positiva effekterna för industrin är stora, men omställningstiden är lång. Under 2017 kommer vi utvidga dialogen
till att omfatta ytterligare bolag vi anser behöver utveckla sitt
klimatarbete. Samtliga bolag kommer också att få återkoppling
med konkreta förslag till utveckling och förbättring. Fler exempel
på temadialoger återfinns på nästa sida.

Vår dialog med bolag i palmoljesektorn började redan 2008 då vi
besökte plantager i Malaysia, främst med koppling till svensknoterade bolag. 2011 publicerade vi ett ståndpunktsdokument om vår
hållning i frågan om palmolja och bolag verksamma i hela värdekedjan. Vi ser att fokus inom sektorn har skiftat från bekämpningsmedel, biologisk mångfald och avskogning till att idag allt
mer handla om bolags ”social licens to operate” d.v.s. sociala frågor
som ursprungsbefolkningars rätt till landområden, arbetsvillkor,
anställdas rättigheter, jämställdhet och barns rättigheter. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen i denna sektor.

Skifferolja och skiffergas i USA
Sedan 2013 har Swedbank Robur samarbetat med 41 andra
investerare inom FN-initiativet PRI kring skifferolja och skiffergas
i USA. Totalt förvaltar investerarna i samarbetet 5100 miljarder
USD i de aktuella bolagen. ”Fracking” eller utvinning av skifferolja
är en kontroversiell landbaserad utvinningsteknik med stor
inverkan på naturmiljöer och lokalsamhällen. Den kräver stora
mängder vatten och kemikalier. En hög utvecklingstakt har skapat
många nya och oerfarna aktörer på marknaden, vilket i sin tur ökar
utmaningarna på hållbarhetsområdet.
Dialog fördes med 37 lokala och multinationella oljebolag. Målet
var dels att öka investerarnas kunskap om industrin och dess
hållbarhetsaspekter, dels ökad transparens och bättre styrning av
hållbarhetsfrågor i bolagen. 56 indikatorer mättes inom områdena
övergripande strategi och styrning, vattenanvändning, utsläpp till
mark, luft och vatten, påverkan på lokalsamhällen och samverkan
med intressenter.

Dialog som stor ägare och intressent
Bolag vänder sig ibland till oss som ägare för att få vår
syn på deras hållbarhetsarbete. Vi deltar aktivt i de
intressentdialoger vi bjuds in till och bidrar med erfarenhet och kunskap för att bolagen ska förbättras och
utveckla sitt arbete.

Från starten 2013 fram till att dialogerna avslutades 2016, hade
87 procent av bolagen förbättrat sig inom samtliga dialogområden. Insynen i hur branschen hanterar hållbarhetsfrågor har ökat
väsentligt vilket möjliggör en ökad kontroll. PRI sammanställde en
investerarguide för samarbete med bolag inom utvinning av skifferolja och skiffergas, som stöd för fortsatt dialog med branschen.

Intressentdialog: Addtech
Addtech har utvecklat sitt hållbarhetsarbete inom flera områden.
Bland annat har samtliga dotterbolag implementerat bolagets
uppförandekod och en gemensam plattform för leverantörsutvärdering har utvecklats. Bolaget har varit mottagligt för våra
förbättringsförslag. Vi kan se att de har arbetat aktivt med affärsetik vilket är ett område som vi lyft fram i dialogen.
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Keniam irit alit dolobore te mod mincinci bla faccum
quatum heniam irit alit dolobore te mod mincinci bla
faccum quatum.
Subheading Swedbank Sans Medium
Acacia Mining, Tanzania
Keniam irit alit dolobore te mod mincinci bla faccum
quatum heniam irit alit dolobore te mod mincinci bla
faccum quatum.

Borem vel
iriustrud magna!
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Hållbarhetsfonder
Det är 20 år sedan vi lanserade vår första miljöfond som idag har utvecklats till hållbarhetsfonderna Ethica. Tack vara dessa fonder har vi följt arbetet med hållbarhet
i de svenska börsbolagen under lång tid och ser en tydlig utveckling. Under året var
samarbetet mellan fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker och en tätare kontakt
med bolag noterade utanför Sverige i fokus när vi utvecklade vår hållbarhetsanalys.
Vi hade fortsatt stort intresse för bolagens klimatarbete och att sänka klimatavtrycken
för hållbarhetsfonderna. Genom gåvor från sparare i Swedbank Humanfond fick ett
sjuttiotal ideella organisationer dela på över 40 miljoner. Under året gjordes fonden
dessutom avgiftsfri som en gåva från Swedbank Robur.
I fokus
Vi har arbetat det senaste året för att skapa ännu bättre hållbarhetsprodukter för våra kunder. Vi etablerade
ett tätare samarbete mellan fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker, vi har färre bolag i portföljerna vilket ger
mer utrymme för personlig kontakt med bolagen.
Vår granskning av bolag som ingår i hållbarhetsfonderna är bred och omfattar alla typer av hållbarhetsfrågor
av vikt för bolagen. Frågor som har varit centrala under
året är övergripande styrning och hållbarhetsarbetet,
ansvar för miljöpåverkan från tillverkning och produkter, leverantörsuppföljningar, arbetsmiljö och affärsetiskt agerande. Årets analyser har också fortsatt haft
tyngdpunkt på klimatfrågan, vilket har resulterat i låga
klimatavtryck för hållbarhetsfonderna. Vi har ställt krav
på bolag med höga klimatutsläpp att ha en klimatstrategi och satsningar på energieffektivitet och förnybar
energi. Vi har fortsatt att avstå från investeringar i
bolag som producerar fossila bränslen såsom kol, olja
och gas.

”Sparare i våra hållbarhetsfonder
har inställningen att hållbarhetsarbete är lönsamt för bolagen på
lång sikt. De utgår från både plånboken, hjärtat och möjligheten att
påverka.”
Anna Nilsson, Hållbarhetschef, Swedbank Robur

Vi granskar bolag
För hållbarhetsfonderna är hållbarhetsfrågor avgörande vid val av bolag som fonderna investerar i. En omfattande hållbarhetsanalys ligger till grund för bedömningen av vilka bolag som kan ingå i fonderna. Vi delar
in analysen i fyra områden: miljö & klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsförhållanden och affärsetik.
Bolagen måste hantera de hållbarhetsfrågor som är
relevanta för deras verksamhet och bransch. Vi ställer
högre krav på bolag i branscher som har stora hållbarhetsutmaningar än på bolag i branscher med lägre risk.
Viktiga frågor är till exempel utsläpp från tillverkning,

Klimatavtryck hållbarhetsfonderna Ethica, ton CO2e/mkr(1)

2016

2015

2014

Ethica Global
– fond
– MSCI World Index

7

9

34

37

44

46

Ethica Sverige
– fond

11

13

21

– OMX Stockholm Benchmark Cap GI

16

18

21

Ton CO2e/mkr, beräkningarna baseras på fondinnehav 2016-06-30 respektive 2015-06-30 och 2014-06-30.
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arbetsförhållanden i leverantörsled, hälsa och säkerhet
samt anti-korruption. Vi vill också främja bolag med
hållbar affärsutveckling, som erbjuder produkter och
tjänster med miljömässig och social nytta. Totalt under
året granskade vi cirka 70 bolag på den svenska börsen
och cirka 1800 utländska bolag inom alla branscher.
Nedan ger vi en översikt av kritiska hållbarhetsfrågor i
några utvalda branscher.

Fondernas portföljer har blivit mer koncentrerade och
investerar i färre bolag. Det ger bättre förutsättningar
för förvaltare och hållbarhetsanalytiker att ha en tätare
kontakt med bolagen.

Branschspecifika kritiska hållbarhetsfrågor
Handel – konfektion
• Leverantörsuppföljning av betsvillkor och miljöfrågor
i tillverkning
• Miljökrav på råvara, såsom bomull, bambu, ull,
palmolja

Att påverka för hållbar utveckling

• Miljöhänsyn i materialval

Hållbarhetsanalysen är ett filter för hållbarhetsfonderna
men ger också förutsättningar att påverka bolag att
utvecklas i en mer hållbar riktning. De bolag vi äger i våra
hållbarhetsfonder vill vi lära känna väl och när det behövs
använder vi vår möjlighet att påverka och bidra till att
bolagen utvecklas vidare. Exempel från vår bolagspåverkan och dialoger med bolag i hållbarhetsfrågor hittar du
på sidan 14 i föregående kapitel.

• Arbetsförhållanden – egna anställda och entreprenörer

Hållbara bolag i Ethica

• Produktutveckling, materialval och miljöpåverkan
över livscykeln
• Distribution och marknadsföring
Fastighet
• Övergripande styrning och uppföljning
• Energieffektivitet/Klimat

• Affärsetik
Verkstad
• Övergripande styrning och uppföljning
• Produkternas miljöpåverkan över livscykeln
• Miljöpåverkan från tillverkning i egen verksamhet och
leverantörsled
• Arbetsvillkor i egen verksamhet och i leverantörsled
• Hälsa & säkerhet
I urvalet till hållbarhetsfonderna ingår även en granskning utifrån incidenter kopplade till kränkningar av internationella normer för hållbarhet. Bolag med bekräftade kränkningar underkänns för hållbarhetsfonderna.
Fonderna investerar inte heller i bolag som har mer än
begränsad tillverkning eller försäljning av vapen/krigsmaterial, tobak, alkohol, spel eller pornografi. Sedan juni
2015 investerar hållbarhetsfonderna inte i bolag som
producerar fossila bränslen såsom kol, olja och gas.

Utvecklad process
Under året har vi utvecklat metoden för urval av bolag
till hållbarhetsfonderna. Kriterierna är desamma men
urvalet sker nu i ett närmare samarbete mellan fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker. Bolag analyseras
utifrån ett antal kritiska frågor som är kännetecknande
för den bransch bolaget är verksamt inom. Bolagets förmåga att hantera de kritiska frågorna blir avgörande för
vår bedömning av hållbarhetsarbetet. Bedömningen är
en avgörande faktor i förvaltarens beslut att investera i
bolaget för fondens räkning, eller att avstå.

Under 2017 kommer vi att utöka vår externa redovisning av motiveringar till investeringar i fondfamiljen
Ethica. Nedan ger vi ett par exempel på bolag vi anser
ha ett relevant hållbarhetsarbete och en intressant
finansiell profil och som vi därför har valt att investera i.
ABB (verkstadsindustri)
ABB erbjuder produkter och tjänster inom kraft- och
automationsteknik. ABB är certifierat enligt ISO 14001,
arbetar med livscykelanalyser och miljövarudeklarationer samt har tydliga mål på klimatområdet. ABB genomför både egna revisioner hos leverantörerna och genom
en tredje part. De arbetar med kompetensutveckling
inom hållbarhetsfrågor internt och erbjuder utbildning till leverantörer i Kina och Indien. Bolaget arbetar
också systematiskt för att värna mänskliga rättigheter.
Swedbank Robur har deltagit i intressentdialoger med
ABB, bland annat för att bidra till utveckling av bolagets
publika rapportering av hållbarhetsfrågor. ABB har en
tydlig organisation och ansvarsfördelning för hållbarhet
inom bolaget och arbetar med att förbättra processen
med Due Diligence av projekt.
Atlas Copco (verkstadsindustri)
Atlas Copcos produkter och tjänster omfattar tryckluftsutrustning, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem samt
finansiering, service och uthyrning. Med en betydande
andel leverantörer i högriskländer och exponering mot
kunder inom gruv- och anläggningsindustrin över hela
världen har bolaget risker inom arbetsrätt och arbetsförhållanden samt korruption. Atlas Copco har enligt
vår bedömning ett väl fungerande hållbarhetsarbete
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som styrs centralt, trots en i övrigt decentraliserad
organisation. Arbetet inom arbetsmiljö, jämställdhet,
mänskliga rättigheter, leverantörskontroller och antikorruption är väl etablerat. En stor del av verksamheten
arbetar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och
har klimatmål som är i linje med EU:s mål. Ett område för
framtida utveckling är att fortsätta integrera miljöteknik i produktportföljen.
Colgate Palmolive (dagligvaror)
Colgate tillverkar främst produkter för tandvård,
personlig hygien, hemvård och näring till husdjur.
Kemikaliehantering, vatten, palmolja och sociala villkor
i leverantörskedjan är centrala frågor. Bolaget har
ett omfattande hållbarhetsarbete och ansvar för att
integrera hållbarhet i affärsprocesser och produkter är
tydligt fördelat inom organisationen. Bolaget arbetar
systematiskt med leverantörskedjan och ställer krav
inom miljö och mänskliga rättigheter. År 2020 är målet
att enbart använda certifierad palmolja, konkreta mål
finns även för att minska koldioxidutsläpp. Genom
produktutveckling arbetar Colgate aktivt för att möta
hälso- och sanitetsbehov hos konsumenter i utvecklingsregioner i Asien, Afrika och Latinamerika.
Fabege (fastighet)
Fabege är ett fastighetsbolag med inriktning mot
fastighetsutveckling och uthyrning av kontorslokaler.
Fabege har ett integrerat och väl etablerat hållbarhetsarbete och söker medvetet nya områden att utvecklas
inom. Det finns ett uttalat starkt stöd från styrelse och
ledning och en tydlig organisation. Bolaget har heltäckande policys för hållbarhet som uppdateras årligen.
Alla avtal i nya fastigheter är Gröna avtal. Bolaget
granskar sina leverantörer och det inköpta materialet
avseende miljö och ställer krav på produkter som skall
vara godkända via byggvarubedömningen. Målet är att
100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners
ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020 och är på god
väg. Fabege har genomfört korruptionsutbildning för
samtliga anställda och har ett system för rapportering
av misstankar om oegentligheter. Vi ser bolaget som en
föregångare inom fastighetsbranschen. Vidare utveckling inom områden såsom gröna tak samt integrerade
IT- och transportlösningar skulle kunna placera bolaget
i en klart ledande roll och erbjuda nya affärsmöjligheter
inom hållbar stadsutveckling.

De har ett systematiskt arbete kring hälsa och säkerhet
med en positiv utvecklingskurva samt ett lågt antal
incidenter.
Xylem (verkstadsindustri)
Xylem tillverkar vattenpumpar för användning inom
VVS och industri och produkterna bidrar till att spara
både vatten och energi. Bolaget har ett relevant
hållbarhetsarbete sett till hur verksamheten påverkar
människa och miljö. Målet är att alla enheter ska vara
certifierade enligt ISO 14001 och bolaget har ett bra
arbete med hälsa och säkerhet, utsläpp och avfall. En
av Xylems första anläggningar, fabriken i Emmaboda,
har under de senaste åren markant minskat förbrukning
av energi, vatten och material. Bolaget planerar nu att
införa liknande lösningar vid andra tillverkningsenheter.

Xylems fabrik i Emmaboda, i samband med vårt platsbesök på
anläggningen i oktober 2016.

Klimatfrågan fortsatt i fokus
Våra förväntningar på energieffektivitet, satsningar på
förnybar energi och klimatansvar har i mer än tio år varit
höga för bolag i hållbarhetsfonderna. Under de senaste
tre åren har vi skärpt våra krav på bra klimatarbete för
bolag med höga klimatutsläpp, exempelvis inom stål-,
cement- och energiindustrin. Vi gick även ur bolag som
producerar fossila bränslen i juni 2015. I diagrammet
nedan framgår det tydligt att Ethica-fondernas klimatkriterier, exkludering av bolag som producerar fossila
bränslen och skärpningen av klimatkraven på bolagen
i hållbarhetsfonderna de senaste åren har haft stor
effekt. Klimatavtrycket för Ethica Global minskade med
79 procent från juni 2014 till juni 2016. Motsvarande
siffra för Ethica Sverige är 48 procent.
Klimatavtryck Ethica Global, ton CO2e/mSEK
50
45

Red Electrica (energi)
Red Electria förvaltar elnät och fibernät, främst i Spanien. Bolaget har en uttalad strategi att ersätta fossila
bränslen med förnybara energikällor och uppvisar en
för branschen relativt låg miljöpåverkan. Red Electrica
har betydligt lägre koldioxidutsläpp och vattenförbrukning än konkurrenter som har kraftproduktion baserad
på fossila bränslen. Bolagets program för skydd av
biologisk mångfald är bland de bästa inom branschen.
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15
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5
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Juni 2014

Juni 2015

Juni 2016

Beräkningarna baseras på portfölj och index 30 juni 2016, 2015 samt
2014. Minskningen beror främst på hårdare krav på bolag med stor
klimatpåverkan samt på divestering ur kol, olja och gas under 2015.
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20 år sedan vår första miljöfond
1996 lanserade vi Miljöfonden som idag motsvaras av
Ethica-Sverige. Fonden var nordisk med en stor andel
svenska bolag. Den inriktade sig på miljöfrågor men
valde även bort bolag med vissa känsliga produkter,
såsom tobak och vapen. 2002 lades kriterier för sociala
frågor till och några år senare även affärsetik.
Tack vare att vi var tidiga med fonder som tillämpade
miljö- och hållbarhetskriterier har vi följt arbetet hos
bolagen på svenska börsen under nästan två decennier
och vi kan se att bolagen har utvecklats mycket. Idag
ingår hållbarhetschefer ofta i ledningsgruppen, något
som var mycket ovanligt för 20 år sedan. För 20 år sedan var miljöfrågor på styrelsers och företagsledningars agenda endast i begränsad utsträckning. Kontroller
av arbetsvillkor och miljöförhållanden i leverantörsledet
är idag en naturlig del av avtal och uppföljning för de
allra flesta bolag inom handel och tillverkning. Bolag
samarbetar också med leverantörer för att höja deras
kunskap och medvetande inom hållbarhetsfrågor, något
som var mycket ovanligt tidigare.
Hållbarhet är i allt större utsträckning integrerat affärsutvecklingen. Börsnoterade bolag i Sverige redovisar
hur de arbetar med att ta ansvar för hållbar utveckling.
Under lång tid var det främst tillverkande bolag som
gav ut miljöredovisningar. Den ökade transparensen och
kvaliteten i redovisningarna underlättar för investe-

rare att integrera hållbarhet i investeringsbeslut och
ägararbete.
Det senaste decenniet har vi sett en ökad efterfrågan
på produkter med hållbarhetskriterier, framför allt
från institutioner och organisationer. För 20 år sedan
uppgick det kapital som vi förvaltade med miljö- och
etikkriterier till cirka en miljard kronor. Idag är motsvarande belopp cirka 450 miljarder. Av dessa förvaltas 47
miljarder i våra hållbarhetsfonder.

Gåvor för över en miljard!
Swedbank Humanfond ger spararna en unik möjlighet att kombinera långsiktigt hållbart sparande och
välgörenhet. Humanfonden är en hållbarhetsfond med
kriterier som Ethica-fonderna och samtidigt en ideell
fond. Spararna donerar två procent av fondvärdet per
år till en av de 70-tal anslutna organisationerna. Under
året skänkte fondens sparare totalt 42 miljoner kronor
som delades ut till organisationerna på Hjärtedagen
i februari 2017. Spararna har nu sedan fondens start
skänkt över en miljard kronor till utvalda ideella organisationer. Under året tog vi helt bort avgiften i fonden
som Swedbank Roburs bidrag till de ideella organisationernas arbete. Genom Humanfond kan nu spararna
– helt utan avgift – kombinera sitt långsiktiga sparande
med att löpande stötta en eller flera ideella organisationer och deras många gånger livsviktiga arbete, både här
i Sverige och världen över.

Teamwork vässar hållbarhetsfonderna
Förvaltarna av Ethica-fonderna arbetar nu nära våra
fyra hållbarhetsanalytiker med ett gemensamt uppdrag: att hitta företag som ger god avkastning och som
samtidigt har fokus på långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

som lyckats ta tillvara affärsmässiga möjligheter inom
hållbarhet och driver utvecklingen framåt.

- Företagen behöver ett bra hållbarhetsarbete för att
öka eller behålla sin lönsamhet när hållbarhetsfrågor
blir allt viktigare för kunderna. Vi vill hitta lönsamma
hållbara bolag, både nu och framåt. Som fondförvaltare
tänker vi långsiktigt och söker företag med hållbara
affärsmodeller snarare än att jaga bolag som är heta på
börsen för stunden. I det nya arbetssätt vi utvecklat gör
vi en gemensam ansträngning att skapa nytta för våra
sparare, säger Jacob Gemmel förvaltare av Ethica Global.

- Med färre innehav har vi bättre förutsättningar att
analysera och lära känna varje bolag. Vi kan ha dialog
om framsteg och utmaningar med bolagsledningen och
VD och ge återkoppling som hjälper dem att utveckla
sitt arbete vidare i en hållbar riktning, säger Anna Nilsson, hållbarhetschef.

- Samarbetet gör att vi kontinuerligt kan diskutera med
bolagen om vad som är bra och dåligt ur hållbarhetssynpunkt på ett enklare sätt än tidigare, säger Carl-Fredrik
Lorenius förvaltare av Ethica Sverige.
När en investeringsidé tar form gör hållbarhetsanalytikerna en första screening för att bedöma om bolaget
har ett relevant hållbarhetsarbete. Om bolaget bedöms
hålla tillräckligt hög nivå analyseras det vidare ur ett
finansiellt perspektiv. Särskilt intressanta är bolag

Ett annat viktigt steg har varit att koncentrera portföljerna så att fonderna investerar i färre bolag.

När bolag ligger på gränsen till vad kriterierna för hållbarhetsfondera kräver, kan dialog inledas med ledningen
för bolaget. Det är ett verkningsfullt sätt att få till
stånd förbättringar.
- Bolagen inser mer och mer värdet av att agera hållbart.
Kunderna efterfrågar och värdesätter bolag som agerar
proaktivt. Det är tydligt att intresset från bolagen att
ta in våra synpunkter har ökat. Särskilt mindre bolag
uppskattar när vi hör av oss. De är inte lika vana vid
frågeställningarna och vill gärna få råd om hur de kan
förbättra sig, avslutar Jacob.
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Året i korthet
Kapitalförvaltning(1)

2016

2015

2014

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1170

1090

1052

789

738

715

40

39

40

Fond 2015

Index 2015

– varav i fonder (mdkr)
Andel förvaltat kapital med särskilda hållbarhetskriterier (%) (2)

1) Förvaltat kapital per 31 december.
2) Andel av förvaltat kapital som förvaltas i hållbarhetsfonder och diskretionär förvaltning med särskilda hållbarhetskriterier.

Klimatavtryck, fonder i urval jämfört med respektive index1

Fond 2016

Index 2016

Tre största fonderna (fondförmögenhet, mkr)
– Allemansfond Komplett (52 131)

12

30

14

35

– Aktiefond Pension (36 241)

13

30

14

35

8

30

14

35

18

– Kapitalinvest (24 246)
Regionala aktiefonder (fondförmögenhet, mkr)
– Sverigefond (15 371)

22

16

25

– Europafond (4 647)

33

35

26

43

– Globalfond (3 391)

9

37

15

44

7

36

10

43

17

59

32

71

2014

– Amerikafond (5 212)
– Asienfond (2 708)

1) Ton CO2e/mkr. Beräkningarna baseras på fondinnehav per 2016-06-30. Avtryck för fonden i relation till avtrycket för fondens jämförelseindex.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)

2016

2015

Deltagande i valberedningar i Sverige

69

59

61

Deltagande i bolagsstämmor (totalt)

295

269

243

– bolagsstämmor i bolag noterade i Sverige

171

140

135

34

10

13

124

129

108

9

16

7

Påverkansarbete fonder (antal)

2016

2015

2014

Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor

382

– varav extrastämmor
– bolagsstämmor i bolag noterade i utlandet
– varav extrastämmor

(1)

263

332

– varav bolag noterade i Sverige

65

71

132

– varav bolag noterade i utlandet

317

192

200

2016

2015

2014

69

97

130

1800

1 800

1 800

Andel investeringsbara bolag noterade i Sverige (%) (1)

34

33

35

Andel investeringsbara bolag noterade i utlandet (%) (2)

43

43

46

Avsättning till ideella organisationer från Swedbank Robur Humanfond (3)

42

43

43

1) Varav 222 bolag kontaktade genom samarbeten och 160 genom egen kontakt.

Hållbarhetsfonder
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i Sverige (antal)
Hållbarhetsgranskning av bolag noterade i utlandet (cirka antal)

1) Andel av bolag i SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica. 60 procent av SIXPRX var analyserat 201612-31 och 57 procent av de bolagen var godkända för investering. Under året bytte Ethica Sverige jämförelseindex till OMX Stockholm Benchmark Cap GI.
2) Andel av bolag i MSCI World Index som är godkända för investering i våra hållbarhetsfonder Ethica. 100 procent av index var analyserat 2016-12-31.
3) Totalt antal kunder i Humanfonden var 29.988 st och antalet anslutna organisationer var 79 st.

Klimatavtryck hållbarhetsfonderna Ethica, ton CO2e/mkr(1)

2016

2015

2014

Ethica Global
– fond
– MSCI World Index

7

9

34

37

44

46

Ethica Sverige
– fond

11

13

21

– OMX Stockholm Benchmark Cap GI

16

18

21

1) Ton CO2e/mkr, beräkningarna baseras på fondinnehav 2016-06-30 respektive 2015-06-30 och 2014-06-30.
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Kontaktpersoner

Marianne Nilsson
vice VD Swedbank Robur,
chef Ägarstyrning

Anna Nilsson
chef Hållbarhet

Webbplats: swedbankrobur.se/ansvarsfulla intevsteringar E-post: ansvarsfullainvesteringar@swedbankrobur.se
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